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Elever, personal, vårdnadshavare ska känna sig trygga och ha kunskap om trafik när
de:

● tar sig till och från skolan
● rör sig i Backaskolans närområde
● åker på skolutflykter/studiebesök utanför skolans område

Backaskolans lokaler
Backaskolans lokaler är under läsåret 2020-2021 fördelade på följande byggnader:

● Byggnad 25
● Bollhuset (idrottshall)
● Byggnad 9
● Matsal och musik

Att ta sig till och från skolan:
● När barnet körs till skolan ska bilar  parkeras en bit från skolan

(parkeringsplatser på Segeparksområdet finns).
● Barn som cyklar ska ha funktionsdugliga cyklar och bära hjälm fram till det att

barnen fyllt 15 år. Tänk på att forskning visat att barn under 12 år inte är
trafikmogna att vistas på egen hand i trafikmiljö.

● Barn som kommer med buss ska använda övergångställe då de korsar
trafikerade gator.

● Vårdnadshavare är ansvarig för tillsyn till och från skolan
● Skolan har tillsynsansvar när eleven kommer till skolan och till skoldagens

(fritids) slut.

Att ta sig till och från de olika skolbyggnaderna under skoldagen
Att gå ut på rast eller gå till matsal eller bollhus från byggnad 25 sker i en bilfri miljö. I
förskola och klass ett  går alltid pedagoger med elever till matsalen och under
rasterna finns rastvakter ute. Eleverna tränas att vistas säkert i utemiljön när de
börjar förskolan och barnen får successivt vänja sig vid ett större område att vistas i.



Med stigande ålder får barnen större eget ansvar (inom skolområdet) och när
eleverna går i klass 6 får de lämna skolans område för att t ex gå hem på lunchen.
OM vårdnadshavare INTE vill att deras barn lämnar skolans område under
skoldagen meddelas detta till mentor vid läsårets början.

Att ta sig till olika aktiviteter utanför skolans område
Vid studiebesök, eller annan aktivitet utanför skolans område, händer det att elever
vill ta sig till och från aktiviteten på egen hand. Detta gäller framför allt åk 6-9.
Föräldrar måste godkänna att elever själv tar sig till olika aktiviteter och meddela
detta till mentor eller annan ansvarig.
Skolan måste alltid erbjuda transport i vuxet sällskap.
Alla elever och vuxna bär hjälm när vi cyklar tillsammans. (skolan har ett antal
låne-hjälmar)

Att lämna skolans område under raster
Med stigande ålder får barnen större eget ansvar (inom skolområdet) och när
eleverna går i klass 6 får de lämna skolans område för att t ex gå hem på lunchen.
OM vårdnadshavare INTE vill att deras barn lämnar skolans område under
skoldagen meddelas detta till mentor vid läsårets början.

Att arbeta praktiskt med trafikfrågor
Undervisningen om trafik handlar inte bara om säkerhet och trafikregler. Den ska
handla om resor, transporter, miljön och samhällsplanering.
Det finns många sätt att arbeta med trafikfrågor i skolan. Ett sätt är att ta fasta på
trafiken i elevernas vardag och närmiljö med fokus på trafikregler och trafiksäkerhet.
Stöd i undervisningen:
PÅ NTF:s webbplats Trafiken i skolan finns information.

Tillsynsansvar
Vårdnadshavare:

● har huvudansvaret för sitt barn
● är ansvarig till och från skolan

Skolan:
● är ansvarig när eleven kommer in på skolgården och till skoldagens slut
● ska informera elever om trafiksäkerhet
● Rektor är trafikansvarig på skolan

https://trafikeniskolan.ntf.se/


Pedagogerna:
● ska ta till sig aktuell information från trafikansvarig (rektor) och föra denna

vidare till elever och vårdnadshavare.
● Ska INTE skjutsa elever i egen bil (vid olycksfall eller annat kontaktas

föräldrar  som tillsammans med den vuxne på skolan avgör om situationen
kräver att elev åker med i bil.)

● ska agera som föredömen för eleverna
● ska använda cykelhjälm vid cykelaktiviteter i skolans regi.
● ska se till att elever sitter säkert med bälte vid bussutflykt (om sådana finnes)
● ska informera om Backaskolans trafikpolicy vid föräldramöte
● ska vara informerade om elev får ta sig till aktiviteter på egen hand.

Bussförare som hyrs in vid utflykter:
● ska påminna elever om att ha på bälte
● ska se till att alla har sittplats

Backaskolans trafikregler/rutiner ska utarbetas i ett samarbete mellan huvudman
(med föräldrarepresentanter), skolledning, pedagoger, skyddsombud och
elevskyddsombud.


